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Intervjuaren konstaterar att han är praktiskt taget 
jämngammal med intervjuoffret och har då samma per-
spektiv på utvecklingen på rymdområdet. Den självklara 
frågan blir då hur Sven Grahns rymdintresse började.

– Det började 1957 då jag var 11 år gammal. Men 
det berodde inte på den första satelliten, Sputnik, dess 
uppskjutning gick mig så gott som spårlöst förbi, det 
sjönk aldrig in ordentligt. Nej, det var det som hände 
en månad senare när ”rymdhunden” Lajka sändes upp 
med Sputnik 2 i november 1957. Det var då jag tände 
till ordentligt. Nu hade en levande varelse sänts upp i 
rymden och jag misstänkte att det skulle inte dröja så 
länge till dess att människor också skulle sändas upp och 
kanske till och med åka till månen under min livstid. Det 
var det som gjorde mig rymdintresserad. Som alla andra 
småpojkar var jag intresserad av tåg och flygplan, men 
Lajka, det var grejen, helt enkelt. Att sända människor ut 
i rymden var då inte längre något teoretiskt, nu var det 
allvar och det kommer att inträffa snart.

– Detta ledde till att jag började bygga egna raketer, 
livsfarligt egentligen, men jag sysslade med det på min 
fritid med ständigt ökande sofistifikationsgrad. Det orga-
niserades inom den naturvetenskapliga föreningen på 
gymnasiet. Det blev i alla fall någon sorts skola i teknik-
utveckling. Det sista vi gjorde där var faktiskt att vi sköt 
raketer på försvarets skjutfält på Utö, och vi fick nödig 
assistans av officerare där som hjälpte oss med säker-
hetsföreskrifter och sådant. Det var mycket lärorikt. När 
jag var 16 år fick jag vara med när dåvarande Robotbyrån 
började med uppskjutningar i Vidsel. Det var ett svensk-
amerikanskt samarbete då man med sondraketer skulle 
undersöka de så kallade nattlysande molnen. Man trodde 
på den tiden att de utgjordes av ”kosmiskt damm” och 
partiklar från dessa moln skulle samlas in med raketernas 
hjälp. Nu vet vi att de istället består av iskristaller. Men 
hursomhelst var det då NASA och meteorologiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet som organiserade 
detta. 

av Björn Stenholm 
(text och bild)

Ett ungdomligt intresse för raketer ledde till att Sven 
Grahn kom att bli den verkliga centralgestalten i svensk 
rymdverksamhet. Med  stor energi redogör han för hur 
han kom att tillbringa 30 år av sitt liv på Rymdbolaget.

26    populär astronomi ∙ juni 2006

so
m

m
ar

en
s 

pr
o

fi
l Sven Grahn

–  ett med rymden

Sven Grahn är en upptagen man. Men så är han 
också teknisk direktör vid Rymdbolaget. Det 
är där, på kontoret i Solna, som jag har stämt 

möte med honom. Men inte ens då är han tillgänglig! 
Ett hastigt påkommet möte med Rymdstyrelsen har 
engagerat honom. Så det blir att sitta ned och vänta. 
Men han dyker upp så småningom och det blir en kort 
men intensiv intervju innan det är dags för honom att 
stänga för dagen och fara hem.

Men innan det är dags att presentera frågor och svar 
från intervjun är det kanske på sin plats att säga något 
om den svenska rymdverksamhetens organisation. De 
två huvudspelarna är redan nämnda, Rymdstyrelsen och 
Rymdbolaget, som båda bildades 1972. Rymdstyrelsen är 
en statlig myndighet och har som sådan det övergripande 
ansvaret för hur den svenska rymdverksamheten arbe-
tar. En intervju med Rymdstyrelsens mångåriga chef, 
astronomen Kerstin Fredga, fanns för övrigt i Populär 
Astronomi nr 4, 2003. Man kan säga att Rymdbolaget är 

Rymdstyrelsens exekutiva organ, ett statligt bolag som 
svarar för teknikutveckling, tillverkning m.m. av svenska 
rymdfarkoster samt driften av den kända raketbasen 
Esrange i Norrland. Det är alltså på Rymdbolaget som 
Sven Grahn finns.

Pa: Du är alltså teknisk direktör här, Sven Grahn. Vad 
innebär det?

– Det är ett sätt att sammanfatta en massa olika 
arbetsuppgifter. En del handlar om att hitta på nya pro-
jekt och komma med projektidéer och så tillkommer 
uppgiften att sitta med i de styrgrupper som övervakar 
projekten medan de förverkligas. Som exempel kan jag 
nämna att jag under senare tid varit inblandad i den 
spaningssatellit som Försvarsmakten har bestämt sig för 
att utreda. Näringsdepartementets utredning om den 
svenska flyg- och rymdindustrins framtid har jag också 
jobbat med. Mycket sammanträden blir det, men det är 
ju också en hel del teknik.
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närma sig Sveriges i storlek. Det är både positivt och 
negativt för oss. De kommer naturligtvis att kriga med 
oss när det gäller kontrakt och en plats i solen och så. 
Men om Norge gör något, så måste vi bli bättre än dom 
och det kommer väl att sporra oss. Det brukar vi säga 
när vi träffas; att vi använder varandras verksamhet för 
at motivera den egna.

Pa: En aspekt på affärsverksamhet i rymden är ju 
rymdturismen, som hittills producerat några rymdturis-
ter som köpt biljetter till ”astronomiskt” pris. Jag läste i 
tidningen häromsistens att en firma hade etablerats som 
skulle sända upp rymdturister till en betydligt lägre kost-
nad än hittills. Vad tror du om detta?

– Ja, det kommer absolut att inträffa. Vi intresserar 
oss också för detta och vi funderar på vad man kan göra 
i Kirunatrakten vad gäller olika typer av affärssatsningar. 
Jag vill inte berätta för 
mycket just nu, men vi 
håller på med sånt. Där 
finns ju redan i trakten 
en del som man kan 
kalla äventyrsturism 
av det lite exlusivare 
slaget. Det finns ju 
nu en rymdfarkost 
designad för rymdtu-
rism, Spaceship One från 
firman Virgin Galactic, 
som ska sändas upp 
från New Mexico i 
USA i första hand, 
men de har sagt att 
man även kan tänka sig 
andra uppskjutnings-
platser. Visst skulle 
man kunna tänka sig 
att man startade från 
Esrange och flög in i norrskenet och så småningom 
landade på Kiruna flygplats för att avsluta med en god 
middag på Ishotellet i Jukkasjärvi! Ingen omöjlighet i 
framtiden, anser jag. Det är onekligen en vision. Vi talar 
mycket om detta. Vi har väl i 25 års tid pratat om att 
sända upp satelliter i omloppsbana från Kiruna, vi talade 
senast om det idag, men jag kan för närvarande inte 
avslöja några detaljer.

Pa: Dom satelliter och sonder som Sverige har varit 
med om att konstruera och sända upp, Viking, Freja, 
Astrid, Odin och månsonden Smart inte minst, hur ser 
du på det. Har det varit lyckade satsningar?

– Vi måste konstatera att vi har haft ett fantastiskt flyt. 
Ingen av dessa satelliter har ju skämt ut sig. Man kan väl 
säga att de båda Astridsatelliterna hade relativt kort livs-
längd, men de var också ett sorts test på att bygga satel-
liter väldigt snålt, men båda två gav forskning för peng-
arna, ingen tvekan om det, de fungerade nio månader 
var och en. Viking var en jättesuccé, det är snart tjugo år 

sedan den sändes upp och det sitter fortfarande folk och 
utvärderar data från Viking. Sedan hade vi Freja, som 
var den första helt svenskkonstruerade satelliten, den 
var jag projektledare för. Odin var den satellit som tog 
längst tid att utveckla, inte mindre än elva år, och den 
hade en massa ny teknik i sig. Men den har blivit en jät-
teframgång, den fungerar fortfarande perfekt efter fem 
år i rymden. Man kan säga att Odin blev det stora klivet 
framåt, teknikmässigt alltså. Det var det som gjorde att 
vi senare fick bygga månsonden Smart-1, som togs fram 
på relativt kort tid. Vi förflyttade då satellitbyggeriet till 
en industriell nivå. Det är det som vi försöker bygga 
på nu. Många av de projekt som vi nu planerar bygger 
på framgången med Smart. Månsonden själv går nu ett 
dystert öde till mötes, efter att ha gjort väldigt stor nytta, 
den kommer att krascha mot månytan i augusti. Bräns-

let till jonmotorn 
tog slut i september 
förra året, vilket var 
helt enligt planen. 
Nu ligger den i en 
bana runt månen, 
där den lägsta höjden 
ständigt minskar och 
det är beräknat att 
den kommer att slå 
i nån bergstopp på 
månens sydpol den 
17 augusti. Fram till 
dess kommer den 
att vara fullt syssel-
satt med vetenskap. 
Huvuduppdraget för 
Smart var ju att prova 
det nya elektriska 
framdrivningssyste-
met och det har gått 

strålande. Vi är väldigt nöjda. Smart har gett oss en oer-
hörd mängd erfarenhet när det gäller det elektriska fram-
drivningssystemet. Det ska sedan användas, såvitt jag 
vet, på ESA:s sond till Merkurius, Bepi–Colombo, som 
ska sändas upp om några år. Då är det väldigt bra att ha 
kunnat experimentera med det på väg till månen, som ju 
ändå är nästgårds. Att ta sig till Merkurius är nämligen 
inte det lättaste.

Det är uppenbart att Sven Grahn har varit en 
klippa i den svenska rymdfarten. Nu vid just 
fyllda sextio går han i pension, men kommer 

ändå att ha en hel del uppdrag kvar åt Rymdbolaget. 
Men på min sista fråga vad han kommer att ägna sig 
åt som pensionär som inte har med rymden att göra, 
kommer svaret blixtsnabbt:

– Släktforskning!                                                      ♦
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– Sen kom jag 1964 till KTH (tekniska högskolan i 
Stockholm) och medan jag studerade där sommarjob-
bade jag på meteorologiska institutionen med att studera 
bilder av nattlysande moln under flera somrar. Raket-
verksamheten i Vidsel flyttade 1966 till Esrange utanför 
Kiruna och togs om hand av ESRO, som var föregånga-
ren till nuvarande ESA, det europeiska rymdorganet, och 
sköttes då av de internationella proffsen. Efter examen 

på KTH blev jag kvar där ända till 1975 då jag började 
här på Rymdbolaget. Och här har jag alltså varit sedan 
dess i mer än 30 år!

– Jag började tidigt lyssna på radiotrafiken mellan kos-
monauterna och markkontrollen. Det var kul. Jag lärde 
mig på så sätt lite ryska, i varje fall så mycket så att man 
förstod vad samtalen handlade om. Då hängde jag ihop 
med ett internationellt gäng, Ketteringgruppen. Det var 
en skollärare i England som organiserade det. Då utbytte 
man erfarenheter hela tiden. Jag lyckades lura ut i förväg 
när man skulle skicka upp nytt folk till de första rymd-
stationerna som Sovjet hade uppe på 1970-talet. Det var 
enkelt, man utgick ifrån banan helt enkelt. När banan låg 
rätt i förhållande till uppsändningsplatsen så kunde man 
förvänta sig att en raket med nytt folk skulle lätta. Det 
gick fint. Jag lyssnar faktiskt fortfarande på rymdradio-
trafiken ibland, men det tar mycket tid. 

Pa: Vi kanske skulle ta och förflytta oss lite framåt i 
tiden. Hur ser du nu på Sovjets och Rysslands utveckling 
på rymdområdet? De var ju pionjärer då för länge sedan 
men förefaller nu efter Sovjetunionens upplösning att ha 
reducerats enbart till ett transportkompani. 

– Ja, nu är dom verkligen ett transportkompani, men 
dom har nyligen bestämt sig för att höja profilen igen. 
Den ryska staten plockar in väldiga pengamängder på 
sin olja och gas och priserna stiger hela tiden. Man har 
planerat att sända upp en sond som ska landa på Mars-
månen Phobos, Phobos Grunt heter projektet. Det är 
det första riktigt maffiga rymdforskningsprojekt som 
planerats där sedan Sovjetunionens fall. Det är ett väldigt 
roligt och sofistikerat projekt, jag tror uppskjutningen 
ska äga rum 2009 eller 2010. Sonden ska återvända till 
jorden med Phobosgrus var det också tänkt. De ryska 
rymdteknikerna har trots allt lyckats övervintra under 

den här långa ekonomiskt svåra perioden och förefaller 
att vara på väg tillbaka. Och hela tiden har dom ju lyc-
kats sälja raketuppskjutningar, något som dom är väldigt 
bra på. Även vi i Sverige har ju utnyttjat deras tjänster 
flera gånger.

Pa: Du har ju följt utvecklingen på rymdområdet i 
hela världen ända sedan dess början. Om vi då återvän-
der till Sverige och vår roll i rymdvärlden, och där har du 

i mångt och mycket varit delaktig vad jag kan 
förstå, är du nöjd med vad vi har uträttat på 
området? Skulle du vilja göra mer? Och hur ser 
framtiden ut?

– Man kan väl säga som så att svensk rymd-
verksamhet har varit väldigt ambitiös. Man har 
hela tiden förmått få de stora industrierna att 
engagera sig, Saab, Volvo och Ericsson och 
så, och dessutom har man hela tiden haft en 
stark forskningsprägel. Men man har också 
haft en stark inriktning mot att göra affärer i 
rymden. Vi på Rymdbolaget är väl dom som 
har sysslat med de mest storslagna projekten, 
t.ex. tevesatelliten Tele-X och det som har följt 

efter den. Vi höll länge på med satellitbilder, i femton år, 
innan den verksamheten avyttrades till en annan firma 
som fortsätter med den. Hälften av vår verksamhet idag 
hänför sig till verksamhet som inte direkt kan kopplas 
till den svenska regeringen, utan från exempelvis privata 
satellitoperatörer, från andra regeringar eller från upp-
skjutningsleverantörer. Där är det en väldig blandning 
av kunder. Vi kör ju tevesatelliterna dygnet runt från vår 
bas utanför Kiruna, och det är alltså blöjreklamen som 
finansierar den verksamheten … Det är alltså kommersi-
ellt om något. Men summan av kardemumman är att vi 
försöker kombinera forskning och teknikutveckling med 
affärer. Jag tror att det är det som har varit styrkan med 
vår verksamhet och som har bidragit till att vi har kunnat 
hålla uppe nivån på budgeten.

– Framtiden, ja. Jag kan väl säga som så att vi har 
inget problem när det gäller det politiska eller offentliga 
stödet för rymdverksamheten när det gäller pengar. Man 
kan alltid önska sig en högre nivå, men nivån har i alla 
fall inte minskat. Det har faktiskt aldrig varit tal om att 
nedrusta, vilket väl innebär att vi har levererat det som 
staten tycker har varit bra.

Pa: Om du jämför den svenska verksamheten med 
våra grannländers, Finland, Danmark och Norge. Hur 
förhåller vi oss i förhållande till dem?

– Man får säga att storleken av den svenska verksam-
heten har sina rötter i flygindustrin som alltid har legat 
på teknologisk framkant om man säger så. Vi har helt 
enkelt, och har haft länge, en industri som kan något  
och det är därför som vi har en stark rymdverksamhet 
och det har man inte haft i de andra nordiska länderna  
i motsvarande grad. Men man kan i sammanhanget säga 
att Norge har nyligen bestämt sig för att öka sin medver-
kan i europeiska rymdorganet ESA:s program och börjar 

Sven Grahn pekar på en av sina favoritsajter, Sven’s Space Place, dvs. hans egen 
hemsida som är fylld med intressant material för den rymdintresserade.  

Adressen dit är www. svengrahn.pp.se.

”… och det är allt-
så blöjreklamen 
som finansierar 
verksamheten …


